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[GIH207] DATU BASE AURRERATUAK
DATU OROKORRAK

Titulazioa INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa ?

Seihilabetea 1 Ikasturtea 4 Aipamena /
Espezialitatea

ENPRESA

Izaera HAUTAZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentzial
egokitua

Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 6 Ordu/aste 5 Orduak guztira 90 irakastordu + 60 irak. gabeko ordu = 150 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 ARKAUZ ARABAOLAZA, JAVIER

 LASKURAIN LARRAÑAGA, BEATRIZ

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

DATU BASEAK

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
GICE15 - Datu baseen ezaugarriak, funtzionalitateak eta egitura ezagutzea eta aplikatzea, datuak egoki erabili ahal izateko, eta horietan
oinarritutako aplikazioak diseinatu, analizatu eta inplementatzea
GICE16 - Informazio Sistemetan biltegiratu, prozesatu eta sartzeko beharrezko tresnak ezagutzea eta aplikatzea, webean oinarritutakoak
barne
OROKORRAK
GIGC09 - Arazoak ekimenez, erabakimenez, autonomiaz eta sormenez bideratzeko ahalmena. Informatikako Ingeniari Teknikoaren
lanbidearen ezagutzak, abileziak eta trebetasunak komunikatzeko eta transmititzeko ahalmena
OINARRIZKOAK
G_CB3 - Ikasleek datu esanguratsuak biltzeko eta interpretatzeko gaitasuna izatea (eskuarki beren ikasketa eremuaren barruan), iritziak
emateko eta hausnarketa bat egiteko, izaera sozial, zientifiko edo etikoko gai garrantzitsuetan.
G_CB5 - Ikasleek aurrerago ikasketei autonomia maila handiarekin ekiteko beharrezko ikasketa trebetasunak garatzea.

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RGI421  Mahaigaineko eta/edo webeko aplikazioetan erabiltzeko datu baseak erabiltzen dituzten prozedurak analizatu, diseinatu
eta inplementatzeko gaitasuna

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 2 h. 2 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

5 h. 3 h. 8 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 26 h. 19 h. 45 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Froga idatziak, kodifikazio/programaziokoak eta ahozko
indibidualak ikasgaiari buruzko konpetentzia teknikoak
ebaluatzeko

%100

Oharrak: Gutxieneko nota: 5

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Froga idatziak, kodifikazio/programaziokoak eta ahozko
indibidualak ikasgaiari buruzko konpetentzia teknikoak
ebaluatzeko
Oharrak: Kontrol puntuan 5-era iritsi ez direnak aurkeztu beharko

dira. Kontrol puntua %25 eta errekuperaketa %75 balioa izango
dute.

IO - Irakastorduak: 33 h.
IG - Irak. gabekoak: 22 h.
OG - Orduak guztira: 55 h.

 
  

  

  RGI422  NoSQL datu baseen ezaugarriak, funtzionalitateak eta egitura ezagutzea eta aplikatzea

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG
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Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 2 h. 2 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

12 h. 8 h. 20 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 19 h. 14 h. 33 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Froga idatziak, kodifikazio/programaziokoak eta ahozko
indibidualak ikasgaiari buruzko konpetentzia teknikoak
ebaluatzeko

%100

Oharrak: Gutxieneko nota: 5

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Froga idatziak, kodifikazio/programaziokoak eta ahozko
indibidualak ikasgaiari buruzko konpetentzia teknikoak
ebaluatzeko
Oharrak: Kontrol puntuan 5-era iritsi ez direnak aurkeztu beharko

dira. Kontrol puntua %25 eta errekuperaketa %75 balioa izango
dute.

IO - Irakastorduak: 33 h.
IG - Irak. gabekoak: 22 h.
OG - Orduak guztira: 55 h.

 
  

  

  RGI423  Informazioa modu arin, autonomo eta malguan analizatu eta bistaratzeko gaitasuna

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 2 h. 2 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

12 h. 8 h. 20 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 10 h. 8 h. 18 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Froga idatziak, kodifikazio/programaziokoak eta ahozko
indibidualak ikasgaiari buruzko konpetentzia teknikoak
ebaluatzeko

%100

Oharrak: Gutxieneko nota: 5

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Froga idatziak, kodifikazio/programaziokoak eta ahozko
indibidualak ikasgaiari buruzko konpetentzia teknikoak
ebaluatzeko
Oharrak: Kontrol puntuan 5-era iritsi ez direnak aurkeztu beharko

dira. Kontrol puntua %25 eta errekuperaketa %75 balioa izango
dute.

IO - Irakastorduak: 24 h.
IG - Irak. gabekoak: 16 h.
OG - Orduak guztira: 40 h.

 

EDUKIAK

PL / SQL programazioa

PL / SQL sarrera. Kontzeptu Orokorrak DBMS bat instalatzea.
Prozedurak erabili eta definitu.
PL / SQL hizkuntza erabiltzea eta deskribatzea. Sintaxia.
Kurtsoreak definitzea eta erabiltzea.
Triggerrak.
Aplikazio batetik prozedurak gauzatzea.

Power BI

POWER BI-rako sarrera. Proiektu bat zuzendu. Enpresa baten datuak eta prozesuak ulertu.
Datu iturri anitzekin konexioak
ETL. Inportatu, garbitu eta eraldatu datuak. Power QUERY Kontsulta editorea
Datuen modelizazioa erlazioa.
DAX hizkuntza. Zutabe eta neurri kalkulatuak.
Denbora Adimen funtzioak (GUZTIRA, ORDUTEGIAK, ORDENAGAILUA, PARALLELPERIODA, ...)
Iragazkiak orrialdean, objektuetan eta txosten mailan.
Segmentazioak eta sinkronizazioak.
Objektuen arteko iterazioak.
Datuen aurkezpena. Arbela. Objektuak eta funtzionaltasunak.
Eredu bat argitaratzea.
Power BI hodeian.

NoSQL datu baseak
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1. NoSQL

Sarrera
Distribuzio modeloak
NoSQL datu base motak

2. MongoDB

Sarrera
Kontsultak
Kasu praktiko baten garapena

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak
Gaiarekin lotutako web orrien kontsultak
Moodle plataforma

  Bibliografia
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=INFORMATICA41&ejecuta=10&
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